
 

 

Wästernäs byamän 
Styrelsemöte onsdagen den 8 januari 2020 
 
Närvarande: Thord Söderman, Kerstin Mundt-Petersen, Mats Hoflund, Lars Eriksson, 
Lars Stridh och Anna D Sjöqvist 
 
Plats: hos Thord Söderman i Östernäs 
 

1. Thord Söderman öppnade mötet. 
 
2. Thord Söderman valdes till ordförande. 

 
3. Anna D Sjöqvist valdes till sekreterare. 

 
4. Mats Hoflund valdes till justeringsman. 

 
5. Föregående mötesprotokoll gicks igenom.  

 
Avtal med Uppnäs. Mats Hoflund och Lars Stridh har varit i kontakt med 
representanter för Uppnäs tomtområde angående avgiften Uppnäsborna ska 
betala för nyttjande av Västernäsvägen. Representanterna för Uppnäs var 
positiva till vårt avtalsförslag, men ville ha vissa tillägg, vilka Mats och Lars 
ansåg var helt rimliga. Ett muntligt avtalsförslag finns nu. Det kommer tas 
vidare till  Uppnäs årsmöte för godkännande.  
 
IP Only/fiber. De flesta fastigheter i byn som önskat fiber har nu fått det. Enligt 
uppgift från IP Only ska hela området vara helt klart under första kvartalet i år. 
När allt är klart blir det slutbesiktning. 

 
6. Övriga frågor. 

  
Fastigheten 1:68 – är den till salu eller såld? Vi undersöker hur det ligger till 
med det.  
 
Ekonomin. Kerstin Munth-Petersen har träffat revisor Lars Urdmark, som inte 
hade några synpunkter på räkenskaperna. Summa tillgångar: SEK 158221. 
 
Nya bybor: Jennie Åkerlund och Tomas Olsson har köpt Elmar Nybloms 
fastighet 2:42. De hälsas välkomna till byn.  
 
Vägfråga. Mats Hoflund tog upp frågan om en vägtrumma, innan 
Uppnäsvägen, som ska vara sönderkörd efter stormen Alfrida. Trumman tillhör 
Uppnäs tomtområde och enligt Thord S ska den ha körts sönder när tunga 
transporter genat. Leif Nordh har varit i kontakt med Thord S. Thord S och 
Lars Eriksson tittar hur det ligger till med vägtrumman och Thord S återkopplar 
till Leif Nordh.  
 
Inför årsmötet. 

           Mats H har beställt bullar av Kristoffer D. 
Anna köper kaffe, socker, te och annat som behövs 



 

 

Mats H kopierar dagordning, ca 10 stycken, liksom stadgeändringsförslag, ca        
30 stycken.  
Kerstin M P skriver och kopierar kassarapport, ca 30 stycken 
Thord S skriver och kopierar verksamhetsberättelse. 

 
           Förslag tider: Arbetsdag lördagen den 25 april 
                                  Kräftfest 15 augusti alternativt 22 augusti 
 
          Vi ses på lördag  kl 13:30 på Församlingshemmet. 
 

7. Mötet avslutades. Tack för gott fika i Thords och Britt-Maries mycket trevliga 
nya hus.  
 

 
Vid pennan/datorn   Justeras 
 
 
 
 
 
 
Anna D Sjöqvist   Mats Hoflund 

 
 
  
 


